
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.05.2021 
(ďalej len „Dodatok č. 1“) 

 
 
 

Čl. I 
Zmluvné strany  

 
 
1.1   Objednávateľ:   Obec Stráne pod Tatrami 

  Sídlo:     Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky  
  Štatutárny zástupca:  Rastislav Sloveňák, starosta obce 
  IČO:    00326593 
  DIČ:    2020697305 
  Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s.   
  IBAN:    SK50 0200 0000 0009 3022 8562 
  Telefón:   052/4522912 
  e - mail:   obec@stranepodtatrami.sk 
  (ďalej len „objednávateľ“) 
 

 
 
1.2  Zhotoviteľ:   ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 
             Sídlo:    Slovenská 86, 080 01 Prešov 
  Štatutárny zástupca:                  Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti 
 Zápis v registri:               spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, 

Oddiel: Sro, vložka č.262/P 
             IČO:                17085501                           
 DIČ:                                            2020518027 
 Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prešov 
 IBAN:                                       SK28 0200 0000 0000 3180 1572  
 Telefón:     051/7463695, 051/7463699  
 e – mail:              ispo@ispo.sk 
 (ďalej len „zhotoviteľ“)                 
              
 

Týmto Dodatkom č.1 sa Zmluva o dielo zo dňa 05.05.2021 v súlade s § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 

343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO“) a v súlade s výsledkom verejného obstarávania mení z dôvodu, že pri 

spracovaní projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia vznikli nové skutočnosti, ktoré 

nebolo možné pri zadávaní zákazky predvídať, a ktoré spočívajú v tom, že pri vytýčení trasy bolo 

zistené, že bude nevyhnutné pred spracovaním dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia 

vypracovať dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia nakoľko trasu bude nevyhnutné viesť 

nielen po pozemkoch vo vlastníctve mesta, ale aj po súkromných pozemkoch a preto je nevyhnutné 

termín na vypracovanie dokumentácie  pre stavebné povolenie primerane predĺžiť. Na základe vyššie 

uvedeného sa týmto Dodatkom č. 1 Zmluva o dielo zo dňa 05.05.2021 mení nasledovne: 

 

V Čl. VI. Lehota a spôsob plnenia záväzkov sa v bode 6.1 mení termín dodania diela nasledovne : 

 Termín dodania diela podľa Čl. IV: 

- Projekt pre vydanie stavebného povolenia s rozpočtom a výkazom výmer do 31.10.2021. 
- Dopracovanie projektu pre realizáciu stavby: do 30.11.2021. 

   

 
Ostatné články Zmluvy o dielo uzavretej dňa 05.05.2021 zostávajú nezmenené. 



 
Tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.05.2021  nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými 
stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 05.05.2021 riadne a 
dôsledne prečítali, porozumeli jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich.  

 
Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k 
podpisu tohto dodatku a na znak slobodného a vážneho súhlasu ho podpísali. 

 
 

           

   

V Stráňach pod Tatrami, dňa 30.06.2021       V Prešove,  dňa 30.06.2021 
 
 
 
Za objednávateľa:                  Za zhotoviteľa:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
............................................................                                      .......................................................... 
                Rastislav Sloveňák , v.r.                                                     Ing. Michal Dúbravský v.r. 
                  starosta obce            konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 


